OBWIESZCZENIE NR 539.2022.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry dotyczącego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia
Góra.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.
559) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)
obwieszczam,
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od interesariuszy procesu
rewitalizacji 1 uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.,
w następujących formach:
1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (bip.jeleniagora.pl) oraz na
stronie miasta (jeleniagora.pl).
2. Zbierania uwag w postaci papierowej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego
dostępnego w Wydziale Rozwoju Miasta oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta
Jelenia Góra.
3. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego omówione zostaną
zasady wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jelenia Góra,
a także możliwe będzie wyrażenie uwag, sugestii i opinii wraz z możliwością składania
propozycji zmian, w formie ustnej do protokołu. Spotkania odbędą się:
• 9 czerwca 2022 r. w godz.: 12:00-14:00 w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach
- sala prelekcyjna nr 0/19, ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra;
• 9 czerwca 2022 r. w godz.: 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” - sala konferencyjna, ul. Bankowa
27, 58-500Jelenia Góra.
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl (wypełniony
formularz należy podpisać, zeskanować, a następnie przesłać na wskazany adres e-mail);
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Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, są w szczególności:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami
znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego.
b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a).
c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą.
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne.
e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
f) organy władzy publicznej.
g) podmioty inne niż wymienione w pkt f), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac
Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra;
c. osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta, II piętro, pokój 209 (przybudówka Ratusza) lub
złożyć w punkcie informacyjnym mieszczącym się w budynku Ratusza (parter), Urząd Miasta
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
• poniedziałek - środa: 7:30-15:30
• czwartek - 7:30-16:30
• piątek - 7:30-14:30
Formularze konsultacyjne wraz z projektem uchwały, dostępne będą od 1 czerwca 2022r.
do 1 lipca 2022 r.:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (bip.jeleniagora.pl) oraz na
stronie miasta (jeleniagora.pl)
b. w Wydziale Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, (przybudówka
Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
• poniedziałek - środa: 7:30-15:30
• czwartek - 7:30-16:30
• piątek - 7:30-14:30
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) niedotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniami wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jelenia Góra;
b) z datą wpływu przed 1 czerwca 2022 r. oraz po 1 lipca 2022 r.;
c) niepodpisane imieniem i nazwiskiem interesariusza;
d) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź
propozycji i opinii zgłaszanych do protokołu w trakcie otwartego spotkania
z interesariuszami rewitalizacji).
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień
i przyjmowania opinii jest Pani Daria Kozłowska, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Jelenia
Góra.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022 r.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
(-)
Jerzy Łużniak

